Wij presenteren vanOnderen!
Positieve en prikkelende krachtenbundeling
voor de aanpak van toekomstgerichte versterking
van Groningers in stad, dorp en ommeland
Wie zijn wij
groeiende groep
vanOnderen is een snel
eve bewoners van
oplossingsgerichte positi
gasschadegebied die
dorpen in het Groninger
t Groninger Dorpen
in nauw contact staan me
aad.
en het Groninger Gasber

Wat willen we
Samen de schouders zetten onder inte
grale gebieds- en dorpsontwikkeling in
élk
dorp, vanuit de toekomstwensen van
bewoners - belangrijkste impuls naa
r de
toekomst! Veiligheid en schadeherste
l/
preventie inbegrepen.

Waarom nu
Na 7 magere jaren voor bewoners na de aardbeving van Huizinge is het de hoogste tijd voor
7 productieve jaren met toenemende eigen regie bij bewoners. De chaos is groot. De NPGgemeenten beschikken inmiddels over startbudget, maar nauwelijks een bewoner die zich
daardoor geholpen voelt terwijl ‘de bewoners centraal’ en ‘de leefbaarheid voorop’ moeten
staan. We willen bewoners en ondernemers verbinden en inspireren, en overheden uitdagen
zich te verbinden aan vanOnderen: oplossingen vinden en aanpakken begínt daar. Bewoners
mogen gemeenten uitdagen (Right to challenge) en gemeenten hebben de Duty to support.

Kort maar krachtig:
wat is nú nodig?

Wij ontwikkelen:
• een reader die onder andere praktische
tips, handvatten, voorbeelden biedt aan
bewoners, bewonersgroepen, dorpen, en
ook aan gemeenten, met daarnaast concrete met onder andere gemeenten te verkennen denkrichtingen ‘hoe het ook kan’.
• een online platform waar initiatieven vanuit
dorpen gedeeld kunnen worden zodat we
elkaar inspireren en elkaar weten te vinden.

• Prioriteit en budget binnen NPG voo
r
lokale programma’s via gemeenten
met toekomstwensen bewoners en
dorpsvernieuwing. (80%, 800 mln)
• 1 overheidsloket voor bewoners, de
gemeenten krijgen eindregie over
gebiedsplannen.
• Start met gebiedsaanpak op initiatie
f
van bewoners en laat toekomstwens
en
van bewoners leidend zijn
• Bewoners krijgen regie over eigen
dossier en gegevens.
• Start per nu met 5 of meer dorpen
.
• Bundeling van initiatieven van bew
oners,
overheden en experts; van open sou
rce
bronnen; uitwisseling en scholing aan
bewoners en ondersteuners; bijv. van
uit
oude gemeentehuis Ten Boer i.s.m. NPG
.

De
GRONINGER DORPEN
RAP

Teken nu in voor onze nieuwe
Reader vanOnderen.
NAIT SOEZEN MOAR BROEZEN.

Loppersum, Scheemda, Overschild, Tjuchem
Sint Annen, Ten Boer, Ten Post, Lageland
Kantens, Harkstede, Froombosch, Hoogezand
Oosterwijtwerd, Krewerd, Stitswerd, Bierum
Middelstum, Termunterzijl & Farmsum,
Onderdendam, Steendam, Foxhol, Borgsweer,
Leermens, Scharmer, Woldendorp, Luddeweer,
Westerwijtwerd, Toornwerd, Usquert, Hellum
Woltersum, Westeremden & Bedum
Appingedam, Kolham, Twaar, Sappemeer
Lellens, Uithuizermeeden, Garrelsweer
Oudeschip, Roodeschool, Woudbloem, Rottum
Westerbroek, Spijk, Noordbroek, Zuidbroek, Warffum
Delfzijl, Zijldijk, Groningen, Zandeweer
Garmerwolde, Zuidwolde, Winneweer
Schildwolde, Kropswolde, Oostwold, Winsum
Meedhuizen, Eppenhuizen, Tzandt, Wirdum
Startenhuizen, Uithuizen, Nieuwolda
Garsthuizen, Tripscompagnie, Midwolda
Huizinge, Thesinge, Zeerijp, Eenum

Kom je uit Siddeburen, Slochteren

iet alles geloven
Dan wil je echt n
dan niet beloven
l
a
n
wat ze bove
nderen maken wij Vanonderen!
Wo

NB: deze dorpen hebben te maken met de versterkingsoperatie. Het gasschadegebied is natuurlijk groter

Kosten € 5,- voor de fysieke basisreader. De reader
en uitbreidingen/ actualiteiten komen ook kosteloos digitaal beschikbaar.
De reader is een handboek met praktische tips uit
heden en verleden. Met de laatste vondsten
vanuit bewoners, experts en organisaties en een
wegwijs vooruit. Deze reader is geschikt voor
bewonersgroepen, voor gemeentebestuurders en
ambtenaren en andere betrokkenen die echt ‘van
onderop’ aan de slag willen gaan.

De reader wordt samengesteld door vanOnderen,
Groninger Dorpen, Groninger Gasberaad en
financieel ondersteund door Provincie Groningen.
Een inkijkje in de inhoudsopgave:
✓ Van waarde-val naar waarde-creatie
✓ Wat hebben bewoners en dorpen nodig
✓ Welke voorbeelden en tips zijn er voor
bewoners
✓ Wat hebben we nodig van overheden
✓ Wat speelt rond de nieuwe aanpak van privaat
(NAM) naar publiek- privaat (gemeente –
bewoners)
✓ Instrumenten voor gemeenten en andere
overheden
✓ Noodzaak regionaal open source expo-,
kennis- en scholingscentrum voor bewoners
en gemeenten.

vanOnderen:
Henk Bos (Tjuchem), Fre
d Mahler (Steendam),
Gert de Vries (Overschild),
Tom Roggema (Krewerd
),
Christophe de Jong (Gron
ingen), Hilda Hoekstra
(Groninger Dorpen), Ma
artje Kiep (Groninger Do
rpen/
Groninger Gasberaad), Su
san Top (Groninger Gasbe
raad)

Doe je mee met vanOnderen? Wil je meer over ons weten? Heb je behoefte aan uitwisseling,
scholing of ondersteuning? Heb je positieve praktijkervaringen met eigen aanpak?

Contact: Maartje (050-3062900; m.kiep@groningerdorpen.nl)
Christophe (06-55732366; cdejongh@home.nl)

